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Secolul al XVIII  -lea a fost pentru 
spaţiul transilvănean scena unor profunde 
mutaţii ce au avut ample repercusiuni 
asupra vieţii politice, economice, sociale, 
culturale, în domeniul vieţii spirituale, a 
învăţământului şi ştiinţei, a mentalităţilor 
şi sensibilităţilor etc. Transformările 
multiple din acest interval au cuprins în 
dinamica lor întreaga societate, accelerând 
astfel trecerea dinspre evul mediu spre 
zorii modernităţii.

Martor al unor evidente progrese 
într-un mare număr de domenii Veacul 

Luminilor a fost în acelaşi timp şi o perioadă de manifestare a multor stagnări şi 
contradicţii puternice, a unor grave probleme economice şi tensiuni sociale, a unui 
lung şir de calamităţi etc. ce vor avea ca rezultat deteriorarea condiţiilor existenţiale 
pentru multe categorii ale populaţiei.

Densitatea şi dinamica accentuată a intervalului cuprins între înglobarea 
Transilvaniei în Imperiul Habsburgic şi expansiunea acestuia în dauna Imperiului 
Otoman înspre părţile răsăritene ale continentului european, pe de o parte, şi lungul 
şir de confruntări care s-au succedat după evenimentele revoluţionare din Franţa 
anului 1789, încheiate abia prin Congresul de la Viena din 1815, pe de alta, a 
determinat, în mod firesc, numeroşi istorici să îşi aplece în mod constant atenţia 
asupra acestuia. Intensificarea eforturilor de a desluşi evenimentele, fenomenele, 
procesele ori transformările specifice acestei perioade a fost fericit completată în 
ultimele decenii de o dilatare a problematicilor supuse cercetării ce au reuşit, prin 
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rezultatele lor, să nuanţeze şi să contribuie la înţelegerea trăsăturilor generale, a 
particularităţilor, unicităţii şi importanţei mutaţiilor acestui secol. Spectaculosul 
fenomen al lotriei nu a scăpat nici el, în acest context, de atenţia cuvenită. Persistenţa 
sa în multe regiuni din Transilvania pe parcursul mai multor secole, actele de 
jaf, violenţă şi tulburare a ordinei existente asociate ei, teama impusă în rândul 
autorităţilor ori nobililor, precum şi măsurile de combatere a acesteia au avut 
ca rezultat multiplicarea eforturilor menite a-i înţelege caracteristicile generale, 
mecanismele care i-au asigurat durata în timp şi inventarierea convulsiilor pe care a 
fost capabilă să le genereze. De la viziunea romantică asupa lotriei impusă în timpul 
regimului comunist, percepută aproape totalmente doar ca o formă „a luptei de 
clasă” şi a stăpânirii străine a s-a ajuns în ultima vreme la o imagine mai nuanţată, 
ghidată de intenţia unei mai bune stabiliri a mobilului, persistenţei şi implicaţiilor 
reale ale fenomenului.

Documentele secolului al XVIII-lea (circulare de descurajare şi combatere a 
fenomenului, rapoarte, dări de seamă, note ori mărunte însemnări ale diferiţilor 
funcţionari, sentinţe de judecată, corespondenţa particulară, mărturiile călătorilor 
străini aflaţi în trecere prin spaţiul românesc, amnistiile etc.) atestă în mod cert că 
fenomenul a luat o amploare deosebită ce se va accentua şi mai mult în a doua parte 
a veacului. Privite cu simpatie de populaţia de rând, faptele lotrilor vor reuşi adesea 
să îşi pună profund amprenta asupra mentalităţilor colective, acestea devenind – cu 
precădere în zonele unde lotria s-a manifestat concret – subiect al unor balade şi 
cântece populare aflate încă în circulaţie în secolul XX1. 

Deloc întâmplător, fenomenul lotriei a fost întâlnit mai cu seamă în regiuni 
sărăcăcioase, cu relief muntos, fragmentat, acoperit de păduri întinse care ofereau 
condiţii bune de ascunziş, de hărţuire a autorităţilor şi de zădărnicire a eforturilor 
represive (în zona Maramureşului, a Bihorului, a Aradului, cu precădere în zona 
Munţilor Zarandului şi pe Valea Crişului Alb, în zona Hunedoarei, a Banatului montan2 
etc.). Agravarea vieţii de zi cu zi, nevoile crescânde ale Imperiului Habsburgic legate 
de întreţinerea armatei şi a aparatului de stat3, obligaţiile faţă de stăpânii feudali 

1 Pentru cele din zona Zarandului, de pildă, a se vedea Vasile Oarcea, Poezii populare din 
Ţara Zarandului, Bucureşti, 1972, p. 62-64. 

2 Pentru mai multe detalii privind fenomenul lotriei în Banat, a se vedea Aurel Ţintă, Lotria 
– formă de luptă a poporului din Banat împotriva stăpânirii habsburgice, în Studii. Revistă 
de istorie, XIII, 1959, nr. 3, p. 169-184; Eleonora Calincof, Lotria – puternică mişcare 
antihabsburgică în banat în perioada administraţiei civile (1751-1788), în Tibiscus, V, 
Timişoara, 1970, p. 251-267.

3 „Dar noul regim, afirma David Prodan cu referire la instaurarea habsburgică în Transilvania, 
deodată cu superioritatea lui vine şi cu toate consecinţele acestei superiorităţi, cu vastul 
său aparat statal de plătit, cu armatele permanente de întreţinut, şi în consecinţă cu un 
spor considerabil al sarcinilor publice. Şi cu atât mai mult, cu cât noul regim a menit noii 
provincii mai mult sarcinile decât beneficiile superiorităţii sale”. (David Prodan, Răscoala 
lui Horea, vol. I, Bucureşti, 1984, p. 14). Tabloul schiţat aici este în egală măsură valabil 
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şi Biserică, înapoierea economică, deficienţele sistemului judecătoresc ce nu ezita 
să aplice sărăcimii pedepse grave, inclusiv pentru infracţiunile minore4, caracterul 
rudimentar al agriculturii şi producţiile mediocre din aceste zone, condiţiile grele 
din minerit sau cele legate de muncile forestiere, salariile mici şi insuficiente etc. 
au constituit suficiente motive pentru creşterea numărului haiducilor, proveniţi 
mai cu seamă din rândul iobăgimii, a zilierilor, lucrătorilor din mine, a dezertorilor, 
orăşenilor pauperi, emigranţilor, uneori chiar şi a preoţilor etc. 

Acţiunile lotrilor (răpiri de persoane, jafuri, distrugeri şi incendieri, acte de 
violenţă îndreptate împotriva reprezentanţilor statului şi a stăpânilor feudali, uneori 
chiar asedierea şi ocuparea unor localităţi sau târguri5) au fost în măsură să genereze 
multă neliniste şi tensiune cu precădere în rândul oficialităţilor, nobilimii şi a celor 
a căror stare materială relativ prosperă putea deveni suspectă de complicitatea cu 
fel de fel de abuzuri sau cu dobândirea ei pe căi nefireşti. În preajma evenimentelor 
de la 1784, pe fondul agravării condiţiilor existenţiale şi a creşterii obligaţiilor în 
bani, produse naturale şi muncă faţă de stat, stăpânii domeniali şi Biserică, acţiunile 
se înmulţesc considerabil, documentele vremii consemnând o mare varietate de 
manifestare a acestora. În comitatul Bihorului acestea au fost consemnate cu 
precădere în partea sudică şi muntoasă, a acestuia6. Cetele de „latrones” de aici au 
atacat funcţionarii din Coleşti, Sărbeşti, Leheceni, Vaşcău etc.7, jefuind în paralel 
mai multe curţi domneşti8. Cei din Zarand «au devastat nobilimea din Ciuci (în 
prezent localitatea Vârfuri din judeţul Arad n.n.) (iar mai apoi) aceşti hoţi s-au 

atât pentru Principatul (propriu zis) al Transilvaniei, devenit din 1765 Mare Principat, 
cât şi pentru comitatele din Partium (Arad, Bihor, Satu Mare şi Maramureş) şi pentru 
Banatul incorporat în 1778 Ungariei.

4 „Într-aceia vreme”, nota Ioan Monorai în a sa Scurtă cunoştinţă a lucrurilor Dachiei 
redactată în latină şi română între 1820 şi 1822 făcând referire la perioada din preajma 
anului 1784, „şi în ţara unguriască ca să să poată ţinea prostimea în bună ascultare foarte 
strânsă legi era pusă şi mai ales prin Varmeghiile Ardealului şi a Bihării sau întră Ardeal şi 
Tisa foarte cu asprime să lucre cu prostimea şi pentru puţintica vină lesne se judeca spre 
moarte vinovatul, pentru aceea mulţi nu tare vinovaţi ca să scape de asprimea judecăţilor 
se trage la munţi şi la păduri spre Ardeal părăsindu-şi căşile şi copiii, de aceştea pribegi 
mai mulţi se adunasă la olaltă cari cu răpiri şi cu tâlhării se hrănea...”. (Izvoarele răscoalei 
lui Horea. Sub redacţia Acad. Prof. Ştefan Pascu, Seria Izvoare narative, vol. II (1786-
1860), Bucureşti, 1983, p. 206).

5 Gheorghe Gorun, Documente bihorene relative la răscoala lui Horea, în Crisia, XIV, Oradea, 
1984, p. 126-128.

6 Mihail Dan, Petru Bona, Mişcări şi frământări ţărăneşti din Bihor la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi în prima parte a sec. al XIX-lea, în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, 
p. 291-292. 

7 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare: ANDJBh.), Fond Episcopia 
Romano-Catolică de Oradea, Seria Acte economice, rola. 2573, dos. 117, f. 147-156.

8 Ibidem, f. 175.
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dus la Iosaş unde au jefuit pe cârciumarul satului»9. În luna iunie din Brad vice-
comitele Ladislau Papp informa conducerea comitatului învecinat al Bihorului 
despre un atac al haiducilor de la sfârşitul lunii mai asupra locuinţei cneazului 
Ghiurca Sirca din Vârfuri, acţiune urmată de agresarea fizică a acestuia şi a soţiei 
sale, precum şi jefuirea şi, mai apoi, incendierea casei acestora10. Aproximativ în 
aceiaşi perioadă e consemnată răpirea de la reşedinţa sa din Săvârşin (Arad) a vice-
comitelui Aradului Andrei Forray, gestul răpitorilor fiind determinat de dorinţa 
acestora ca prin intermediul înaltului demnitar „să-şi capete ertare sau pardon a 
să putea înturna la casele sale”, după cum consemna Ioan Monorai în a sa Scurtă 
cunosţinţă a lucrurilor Dachiei11. Episodul avea să se încheie în chip fericit: la două 
săptămâni de la răpire vice-comitele împreună cu un alt funcţionar au reuşit să 
obţină „pardonul” şi permisiunea „a să înturna în pace la căşile sale”. Desigur – şi 
faptul rămâne condamnabil - din acţiunile lotrilor nu au lipsit cele cu caracter 
reprobabil, gama lor fiind iarăşi diversă, de la bătăi şi mutilări până la săvârşirea 
unor crime; acelaşi vice-comite de Arad, Andrei Forray, spre exemplu, îl informa 
din Arad la 11 februarie 1785 pe omologul său din comitatul Bihor Ioan Beőthy în 
legătură cu uciderea de către Petru Caciora, unul din răpitorii săi din anul precedent, 
a judelui primar din localitatea Dezna (Arad) şi a fiului acestuia „după ce le-a prădat 
casele”12. 

În cotextul de tensiune şi nesiguranţă creat, forurile conducătoare s-au mobilizat 
rapid, măsurile luate în timp pentru combaterea fenomenului dovedind preocupările 
acestora legate de diminuarea sa. Interpretarea documentelor scoase la lumină până 
în prezent, completate de câteva circulare bisericeşti inedite identificate recent 
în fondurile Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor, ne-au oferit o solidă 
bază, credem noi, pentru o bună radiografiere a eforturilor generale depuse pentru 
stârpirea haiduciei în zona circumscrisă cu aproximaţie teritoriilor aparţinând astăzi 
judeţelor Arad şi Bihor, precum şi o inventariere a principalelor linii directoare care 
au stat la baza acestui susţinut efort.

Într-o primă fază sarcina combaterii haiducilor a fost lăsată în seama autorităţilor 
centrale şi a reprezentanţilor în teritoriu ai acestora. Conducerile comitatense din 
Arad, Bihor şi Zarand s-au implicat în acest sens încă de dinaintea izbucnirii 
tulburărilor din 1784, conlucrând adesea pentru mărirea eficienţei demersurilor 

9 Florian Dudaş, Zărandul. Chipuri şi fapte din trecut, Bucureşti, 1984, p. 63; Idem, Răscoala 
lui Horea în tradiţia poporului, Bucureşti, 1984, p. 61-62.

10 Gheorghe Gorun, Răscoala lui Horea în comitatul Bihor. Izvoare diplomatice, vol I, Cluj 
Napoca, 2000 (în continuare: Gheorghe Gorun, Răscoala..., vol...), p. XXIX, 95.

11 Izvoarele răscoalei lui Horea, p. 206a207. Episodul e relatat şi de o însemnare, e drept, 
laconică, de pe o veche carte bisericească din regiunea Zărandului, în cuprinsul căreia se 
specifică faptul că „În luna lui iulie a luat lotri(i) pe Forai, în 31 zile l-au dus la Medrigeşti 
în Satu Rău şi [a fost] când le-au dat graţie zio(a) Sfântului Pro(o)roc Ilie. 1784. (Florian 
Dudaş, Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Oradea, 1990, p. 244).

12 Gheorghe Gorun, Răscoala..., vol. II, p. X, 80-82.
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lor. O implicare deosebită o va avea în acest sens baronul Anton Josika, numit în 
primăvara aceluiaşi an comite suprem al Zarandului, gest rapid salutat de conducerea 
comitatensă din Bihor, în primul rând datorită hotărârii ferme a acestuia de combatere 
a „lotruşagului”. „Am văzut cu bucurie, notează conducerea comitatensă bihoreană, 
că nobilului comitat vecin i-a fost dat un asemenea conducător care nu cruţă nici 
un fel de oboseală pentru a face să progreseze binele public şi doreşte să facă plăcut 
supuşilor serviciul său prin aceea că viaţa şi bunurile locuitorilor să fie în siguranţă 
de oamenii răi care până acum obişnuiau să se strângă acolo în grupuri” (a se înţelege 
lotri, n. n.)13. Exuberanţa părţii bihorene se explică şi, desigur, se întregeşte, dacă 
ţinem cont de faptul că încă de la începutul lunii aprilie proaspătul administrator 
comitatens al Zarandului întocmise un abil plan de lichidare a lotriei de pe teritoriul 
aflat sub administrarea sa. Astfel, în cuprinsul unei scrisori adresată autorităţilor 
din Bihor la data de 2 aprilie, Josika le informa pe acestea în legătură cu intenţiile 
sale menite a stârpi haiducia în ţinutul Zarandului, rugând partea bihoreană să 
facă demersuri pentru publicarea şi aducerea la cunoştinţa locuitorilor de acolo 
a faptului că între 15 aprilie şi 30 octombrie nimănui nu-i este permis a intra pe 
teritoriul comitatului său fără posesia unor acte doveditoare a unui compartiment 
cinstit14. Două luni mai târziu, la 4 iunie, conducerea comitatensă din Bihor iniţiază 
şi ea împreună cu autorităţile locale o serie de măsuri privind combaterea lotriei, 
înştiinând, de asemenea, pentru augmentarea gradului de eficienţă, şi conducerea 
comitatului Arad15. 

O acţiune de anvergură este plănuită în cursul lunii iulie, cu ducerea ei la bun 
sfârşit, după cum rezultă dintr-o scrisoare redactată de vice-comitele Zarandului 
Ladislau Pap, fiind responsabile şi conducerile comitatelor Arad şi Bihor. Planificată 
pentru data de 21 iulie, după cum reiese din adresa emisă de la Brad în 13 iulie 
destinată autorităţilor bihorene, acţiunea va trebui în cele din urmă contramandată, 
judele nobiliar Mihai Pap explicând într-un document adresat vice-comitelui din 
Bihor motivele pentru care s-a ajuns la aceast lucru16. Intensificarea acţiunilor 
lotrilor va determina Consiliul Locumtenenţial să intervină la 12 august pe lângă 
conducerea comitatului Bihor pentru a proteja oficiile tricesimale şi pe cele ale 
sării, acţiunea înaltului for lăsând să se înţeleagă astfel că asupra acestora planau 
serioase primejdii; implicarea acestuia va continua şi în luna următoare, aceloraşi 
autorităţi fiindu-le cerută introducerea rapidă a măsurilor stabilite de Iosif al II-lea 
pentru combaterea pericolului lotriei, informându-le, în acelaşi timp, că Anton 

13 Gheorghe Gorun, Răscoala..., vol. I, p. 67-68.

14 Ibidem, p. 64-65.

15 Ibidem, p. 96.

16 Ibidem, p. 116-118, 126. Judele din Buteni, solicitat şi el să-şi dea concursul la îndeplinirea 
acestui plan, îşi manifestase încă de la început scepticismul în legătură cu acest aspect, 
exprimându-şi părerea că o acţiune de asemenea anvergură «nu se poate face, parte din 
cointeresarea servitorilor şi hoţilor de noapte, parte din cauza spionilor şi a complicilor». 
(Florian Dudaş, Zarandul…, p. 66).
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Jaankovich a fost numit comisar regal în Banat cu acelaşi scop; de la Timişoara, la 
9 octombrie 1784 acesta înştiinţa, de altfel, comitatul Bihor în legătură cu intenţiile 
sale, solicitându-i cooperarea şi asigurându-l de deplinul acord al împăratului17. 

Înfrângerea răscoalei şi debutul anului 1785 a coincis cu o nouă serie de 
măsuri împotriva haiducilor în contextul în care acţiunile acestora au fost destul 
de numeroase, după cum consemnează documentele existente. La sfârşitul lunii 
ianuarie, spre exemplu, mai multe ambuscade au fost organizate de autorităţi în 
pădurile de pe Valea Crişului Alb „spre stârpirea (lotrilor) fiind trimişi mulţi oameni 
şi simbriaşi spre urmărire şi prindere”18. Lipsa implicării populaţiei locale, ba uneori 
chiar colaborarea şi informarea cetelor de lotri în legătură cu planurile autorităţilor 
îngreunau mult misiunea celor datori cu combaterea acestora, locotenentul Iosif 
Nagy, de pildă, însărcinat cu supravegherea regiunii din jurul localităţii Dezna, 
mărturisind în acest sens că, deşi „umblăm după ei (după lotri, n. n.) zi şi noapte, 
le tăiem drumurile, adesea le căutăm sălaşurile (...) ei au o sută de spioni, iar noi 
nici unul, chiar dacă le-am da o căciulă plină cu aur (astfel încât) până acum nu 
am găsit nici unul”. Din arsenalul metodelor de combatere a fenomenului n-au 
lipsit desigur nici măsurile dure, menite a descuraja orice tentativă de intrare în 
rândul lotrilor. O bună dovadă în acest sens ne oferă vice-judele nobiliar Francisc 
Ferdényi care, într-un document redactat din Cărand (Arad) la 16 februarie 1785 şi 
adresat vice-comitelui din Bihor Ioan Beöthy, amintea că în urma unei acţiuni de 
urmărire iniţiată de poterele din Arad au fost împuscaţi mortal un număr de doi lotri 
„care au fost spânzuraţi de copaci înalţi în acel loc unde au căzut, drept exemplu 
pentru toţi, iar capetele le-au dus la Arad şi le-au pus în ţeapă”. Pedepsele pentru 
cazurile deosebite au fost deasemenea aspre, la sfârşitul lui aprilie acelaşi an, la 
Oradea, vice-judele nobiliar Ladislau Sántho consemnând ultima declaraţie a lui 
Petru Dobrău din Groşi (Arad) vinovat de atacarea şi incendierea gospodăriei unui 
oarecare Demetriu Vidican din Pocluşa (Bihor), de uciderea acestuia, precum şi de 
uciderea judelui Ioan Vicar din Groşi şi de un jaf în Nermiş (Arad), pentru toate 
acestea fiind condamnat la frângerea pe cruce19. Ceea ce frapează în acest ultim 
caz, dincolo de violenţa excesivă manifestată de cel în cauză, e aria relativ mare în 
perimetrul căruia condamnatul a acţionat, exemplul lui, coroborat de multe altele, 
conturând o data în plus concluzia unui fenomen dinamic, ce a acoperit o largă 
arie spaţială.

În ciuda eforturilor depuse de autorităţi lotria a continuat să rămână până 
inclusiv în primele decenii ale secolului al XIX-lea un fenomen activ, capabil să 
întreţină teama în rândul autorităţilor. Preocupările de a o combate vor coincide cu 
intensificarea procesului de transformare a slujitorilor bisericeşti în instrumente utile 

17 Gheorghe Gorun, Răscoala..., vol. I, p. 134, 143-144, 153-154.

18 Nicolae Firu, Date noi despre Revoluţia lui Horea, Oradea, 1937, p. 64-65.

19 Gheorghe Gorun, Răscoala..., vol. II, p. 68, 88-89, 210-211.
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implementării în teritoriu a hotărârilor centrale20 fapt ce îşi va găsi materializare, în 
cazul nostru concret, în creşterea numărului de circurlare trimise de la Curtea de 
la Viena sau de la Înaltul locţiitor de Sfat crăesc-unguresc din Buda organismelor 
superioare ale Bisericii ortodoxe, iar de aici înspre preoţi pentru a le aduce la 
cunoştinţa credincioşilor. O parte din cele ce fac referire la arealul avut de noi în 
vedere au fost publicate de Florian Dudaş21. Identificarea recentă a altor câteva, 
precum şi a unor variante mai extinse a celor deja introduse în circuitul ştiinţific 
de către istoricul mai sus amintit, ne-a îndemnat să revenim asupra subiectului, 
oferind astfel posibilitatea de a pune informaţii noi la îndemâna celor interesaţi de 
realităţile secolului al XVIII-lea. 

„Prefăcute”, adică traduse în limba română pentru ca al lor cuprins să fie adus 
mai uşor la cunoştinţa populaţiei majoritare, circularele de faţă abordează un mare 
număr de probleme, permiţând o lesnicioasă înţelegere a modului în care imaginarul 
oficial privea şi înţelegea să combată fenomenul lotriei. „Tot insul care în ceva 
dregătorie şi slujbă publică rânduit iaste”, se specifica în cuprinsul unei circulare 
din 20 martie 1787 „pe acela ce osândeşte (a se înţelege lotrii, n. n.) greşeşte dacă (...) 
locul zăbăvii ar şti a(-)l descoperi (...) iară nici tăinuirea a acoperi, datori să fie fiindcă 
(lotrii) multelor părţi fericire(a) răneşte”22. „Cu mare scârbire şi durere(a) inimi mele, 
nota la rândul său episcopul arădean Pavel Avacumovici într-o circulară din 30 
martie 1787, aceia am auzit veste(a) care în urechile mele (a ajuns) despre norod(ul) 
rumânesc din (părţile) Boroş-Ineului, mai ales, şi a Pâncoti(i) erarşuri şăzători au 
vestit, cumcă, neavând nice ominie, nici (a) conoştinţii sufletului, ba încă nice (a) 
sfintei care o mărturisesc legii samă, furtuşag lotruşi în turmă adunată (se) face şi 
săvârşaşte”, atenţionând însă că în pofida faptului că „lotru(l)pe grozave fapte poate 
a se îndemna”, totuşi, procedând astfel „nu fericit pe cum i să pare, ce foarte nefericit 
pe sine să face”. Nu lipsesc din mesajul înaltului prelat nici avertizările în legătură 
cu pedepsele de care „făcătorii de rău” sunt pasibili: „că cine rău mâna dreptăţii au 
putut încungiura cândva în grozave şi împuţite temniţe să întind şi aice lanţuri, fer, 
morminte, bătăile grozave (îi aşteaptă şi) lucruri grele încă, şi perderea capului, cu 
un cuvânt aşa faptelor sale răspletire aşteaptă”; interesantă ne apare şi partea din 
document menită a sensibiliza sentimentul familial al posibililor viitori lotri, în acest 
sens precizându-se că soţiile acestora şi „pre iubiţii lotrului prunci” riscă să sufere de 
„foame, să vaetă şi plâng, câmpul şi holdele nelucrate stând; viile lor nelucrate roada 
sa nu dau afară şi grădinile care bărbatul mai nainte s-au grijit şi prin lucrare(a) m(â)
inilor lui s-au împodobit şi înfrumusăţat stau stărpe”; stârnirea suferinţelor familiilor 

20 Despre preoţi s-a şi spus în aces sens că îndeplineau în cadrul Imperiului Habsburgic şi 
funcţia de funcţionari de stat, datorită rolului lor de relee între stat şi supuşi. (Dominique 
Julia, Preotul, în Michel Vovelle-Omul Luminilor, Iaşi, 2000, p. 280).

21 Florian Dudaş, Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părţile 
Zarandului. Protocolul de circulare de la Mânerău, în Sargetia, XI-XII, Hunedoara-Deva, 
1974-1975 (în continuare: Florian Dudaş, Un catalog...), p. 153-158. 

22 Vezi Anexa 1.
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şi a celor din jur e urmată, conform discursului oficial, de stârnirea nemulţumirii 
împăratului căruia călcându-i poruncile îi determină diminuarea sentimentului de 
dragoste şi bunăvoinţă „cu care cătră neamul rumânesc acuma iaste”. Tot pentru 
sensibilizarea sufletelor celor mulţi e şi precizarea că lotrii „pe oameni(i) nevinovaţ(i) 
şi împotriva sa (cu) nimica greşiţi, de tot binele şi iosag le goleşte şi sărăceşte sau 
încă şi viaţa au luao să învoiesc ei, dară că foarte greu şi mare păcat iaste acela şi 
împotriva apropelui său, şi împotriva lui Dumnezeu, fiind că acelaş atotputernic 
Dumnezeu în Sf(â)nta sa Evanghelie iubire(a) aproapelui tuturor au lăsat, zicănd 
iubeşte pe aproapele tău ca însuţi pre tine”23.

Desigur, după cum s-a mai precizat deja, măsurile şi prevederile cu caracter 
ameninţător din cuprinsul circularelor au fost însoţite şi completate de altele 
care promiteau iertarea lotrilor, uşurarea vieţii lor, dreptatea. Un astfel de sens îl 
are circulara emisă la 9 iunie de către acelaşi episcop Pavel Avacumovici în care 
specifica faptul că lotrii „nu trebue lor la mai marilor săi a să împotrivi, nu trebue 
a fugi, că întru acesta chip pe umerile sale şi prunci nefericesc şi binele său, (şi) 
iosagul său carele au prăpădesc şi răsipesc, numai dacă oarece strămbătate de la 
d(o)mnii var(m)egii sau a cămării i să va face, aceaş slăvitei varmegii sau cămări (a) 
administraţiei să arate, de la care numai dreaptă a lor arătare să va afla (şi) îndăstulare 
cu bună samă vor căpăta şi dobândi”24.

Insconsistenţa atitudinii autorităţilor vizavi de lotrie, explicabilă prin dorinţa 
de a pune acest fenomen sub control prin orice mijloace şi într-un timp cât mai 
scurt cu putinţă, e demonstrată de o altă circulară din vara aceluiaşi an, extrem de 
dură prin conţinutul ei. Cu referire exactă la „familiile sau niamurile, dintre care 
familie sau neam lotri să vor face şi cu furiş lotrilor drum ar da şi arăta” documentul 
prevedea ca în acest caz „familiile ca acelea sau neam cu totul din ţara ungurească 
afară să să ţipe şi izgonească”25.

O nouă circulară având titlul „Pentru lotrişag şi ucidere învăţătură” soseşte de 
la Arad, venind de la Mitropolia din Karlowitz, în ianuarie 1788, ca o consecinţă 
mărturisită a creşterii „furtuşag(urilor), lotruşag(urilor) şi ucideri(lor) care în părţile 
împărăţii sale ungureşti, prin grecesc neunitei legi norodului rumânesc, nu numai 
în anul trecut ce şi în cei mai de (î)nainte ani s(-)au făcut şi săvârşit”26. Trimiterea 

23 Vezi Anexa 2. O variantă mai scurtă a acestei circulare a fost publicata de Florian Dudaş, 
Un catalog..., p. 157. Deoarece ce-a identificată de noi este mai extinsă, am luat decizia 
introducerii ei integrale la Anexe.

24 Florian Dudaş, Un catalog..., p. 157. O variantă a acestei circulare a fost identificată recent 
de către noi la ANDJBh., Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. nr. 1, p. 47; ceea ce diferă 
în cazul lor, dincolo de insignifiante forme şi nuanţe de conţinut, e datarea lor: cea din 
protocolul de la Mânerău e datată în 18 aprilie în vreme ce cea din fondul parohiei de la 
Buteni în 9 iulie.

25 Florian Dudaş, Un catalog..., p. 157. Circulara a fost identificată şi de către noi în acelaşi 
Fond al Parohiei Ortodoxe Buteni, dos. nr. 1, p. 49.

26 Vezi Anexa 3.
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acesteia spre difuzare episcopului arădean e însoţită de recomandarea ca acesta să-şi 
îndemne preoţii aflaţi în subordine ca „adese ori în anul şi mai ales în toate zilele 
duminecilor, sărbătorilor sau praznicilor cu glas mare norodului să o procitească 
neîncetat, pe norodul păstoriei sale pe aceia învăţând şi îndemnând ca el întru faptele 
cele bune plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor să petreacă”. În vara aceluiaşi an e 
emisă o altă circulară referitoare la lotri, la furturile de animale şi alte lucruri, precum 
şi la pedepsele aplicate în acest caz, de la amenzi la pedepse corporale severe în cazul 
în care infracţiunile erau săvârşite noaptea („Tălharii nopţii, a lebeniţelor, raţelor şi 
altora mărunţuşurilor, deacă furtuşigul ca acela nu în vreme nopţii să săvârşaşte, 
cu neşcâteva bâte să vor pedepsi”) sau în caz de recidivă („Iară dacă cătră greşala 
aceasta răotate încă careva va prisosi, atunce pentru ascuţimea zisii pedeapsii în 
putere(a) judecătoriului va sta, alta careva rău au adăoga prin care pedeapsă mai 
gre(a) să o facă, adecă pedeapsa mai gre(a) şi mai mare să să facă, adecă pedeapsa a 
o sui pe 8 ani în temniţe, lucruri g(re)le şi amărâte (din) cele de obşte orânduite şi 
mai pe urmă bătae(a) (s)corbacelor şi vergilor lovituri vor căpăta”)27.

Repetatele referiri la furturile de animale din cuprinsul documentelor se justifică 
dacă ţinem cont de importanţa acestora în lumea rurală a perioadei noastre de 
referinţă, atât ca sursă de energie, cât şi de hrană. Circulara din 9 august 1792 înscrisă 
de preotul localităţii Calea Mare (Bihor) în protocolul de circulare al localităţii a fost 
special difuzată deoarece „Înaltul sfat al Ţării Ungureşti (a) înţeles că în varmeghia 
Aradului sau înmulţit lotri(i), că zio(a) încă jefuiesc marha din câmpuri şi din po(i)
eţi, pentru cari au şi înştiinţat domnului mitropolitului ca el să înştiinţeze pre 
episcopi(i) săi, iară episcopi(i) pe noi, iar dela noi din porunca (a)ce(s)tora la toţi vi 
se porunceşte ca să aveţi pe norodul vostru în biserică a învăţa ca să să ferească de 
lotrişaguri şi tâlhării ca nu cumva făcând rău să (cadă) în judecata ţări(i) (şi) să-şi 
piarză viaţa, încă şi sufletul.”28.

Lărgirea bazei de recrutare a lotrilor, inclusiv prin intrarea în rândul acestora 
a preoţilor, e şi ea bine surprinsă în circularele vremii, gama abordării acestei 
probleme oscilând între sfătuierea slujitorilor bisericeşti de a nu se implica şi a nu 
colabora29 şi ameninţarea cu degradarea din funcţie. În acest ultim sens, circulara 
din 15 februarie 1800 (Anexa 6), după ce constata că „noaptea să întâmplă ca şi 
[preoţii] întru fărădeleje, tâlhării, jefuiri, a (i)eşiri(i) în cale şi cu sila răpiri să cază”, 
recomanda ca „unii ca aceia preoţi cari întru fărădeleje tâlhării, jefuiri, a (i)eşiri(i) 

27 Anexa 4. O variantă asemănătoare a fost publicată de Florian, Dudaş, Un catalog..., p. 
158; în cazul acesteia, spre deosebire de cea publicată de noi, merită reţinute prevederile 
de la final referitoare la acordarea iertării pentru cei „ce se vor da (prinşi) până în 12 zile 
după porunca publicaţiei”, dar şi a unor recompense de până la 100 de galbeni pentru 
cei ce pot oferi informaţii utile ce ar putea duce la prinderea acestora.

28 Anexa 5.

29 O circulară în acest sens a fost emisă de episcopul din Vârşeţ Iosif Şacabent la 6 aprilie 
1787. (Alexandru Stănciulescu-Bârda, Studii şi documente privind istoria României, vol. 
I, Banatul, Bârda, 2003, p. 35-36).
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în cale şi cu sila răpiri să vor afla ca nişte nevreadnici acum, pentru atunci de darul 
preoţii a fi lipsiţi şi degradeluiţi să-i anumiţ(i)”. În paralel preoţii erau încurajaţi 
„ca de unile ca aceste sus pomenite fărădeleji, a tâlhărşagului, jefuiri(i), a ieşiri(i) în 
cale şi cu sila răpiri nu numai foarte să vă păziţi, şi unele ca acele fărădeleji în tot 
chipul să defăimaţ(i), ci şi ca nişte părinţi sufleteşti a încredinţatelor voao suflete 
pildă bună dând, de sus numite(le) sufletului şi trupului vătămătoare şi osănditoare 
fărădelegi ca să să depărteze şi să să păzască”, în caz contra cel prins „întru o faptă 
ca aceia fărădelege aşa neras cu barba îl va spânzura”.

Debutul şi mai apoi deceniile din prima jumătate ale secolului al XIX-lea au 
cunoscut şi ele – pe acelaşi fond al agravării condiţiilor existenţiale – o rată ridicată 
a infracţionalităţii, dar şi o la fel de susţinută implicare a forurilor şi reprezentanţilor 
Bisericii în vederea diminuării acesteia şi a îndreptării moravurilor30.

Concluzionând, putem afirma că lotria a fost un fenomen cu o activă prezenţă în 
arealul avut de noi în vedere, în toată perioada celei de-a doua jumătăţi a veacului 
al XVIII-lea, cu prelungiri până în primele decenii ale celui următor. Recrutându-şi 
membrii dintr-o mare varietate de categorii ale societăţii, lotrii au reuşit să insatureze 
la nivelul forurilor conducătoare şi a funcţionarilor statali o atmosferă de teamă şi 
incertitudine, pricinuind numeroase tulburări, agitaţii, jefuiri şi pagube, uneori chiar 
crime. Dincolo de numeroasele documente de arhivă, note de călătorie, sentinţe de 
judecată, corespondenţa dintre înalţii oficiali şi dintre aceştia şi subalternii lor etc., 
intensitatea fenomenului e probată şi de multitudinea circularelor puse în circulaţie 
în tot acest interval, menite a-l combate, a-i crea o imagine defavorabilă, a avertiza 
în legătură cu terifiantele pedepse posibile. Completând celelalte contribuţii aduse 
până acum acestui pasionant capitol din istoria acestor locuri, cele câteva circulare 
care au stat la baza studiului de faţă vor oferi, credem noi, un plus de înţelegere a 
acestui interval de timp, deopotrivă intens, zbuciumat şi contradictoriu.

30 În acest sens poate fi amintită pastorala episcopului Iosif „al Pacraţului, Slavoniei şi a tot 
Varjdinului Generalat, precum şi a văduvitei Eparhiei Aradului, Orăzii Mari, Ienopoliei şi 
Hălmagiului Cesaro Crăesc Administrator” din data de 26 noiembrie 1820 în care, după 
ce sublinia că „s-au arătat noao iubiţilor că foarte tare s-au înmulţit între voi fărădelegile, 
nedreptatea, tălhăriile, furtuşagurile, curviile, sudălmile şi clevetirile celea afurisite de 
Dumnezeu şi de Biserică şi alte fapte necuvincioase, cari toate purced din cunoştinţa 
sufletului cea stricată şi din nebăgare de seamă cătră biserică şi cătră leage, din trecere 
cu vedeare a poruncilor lui Dumnezeu şi din neaducere aminte de Dumnezeu”, preciza 
apoi pe un ton aproape imperativ următoarele: „Îndepărtaţi de la voi toate faptele acestea 
reale şi cu dragoste îndreptaţi unul pre altul a face bine, părinţi şi căpetenii îndreptaţi 
pre fiii voştrii şi pre cei ce sunt supt stăpânirea voastră, spuneţile lor cuvintele acestea 
ale Sfântului Apostol Pavel ca să nu să smintească: căci nici curvarii, nici preacurvarii, 
nici furii, nici lacomii, nici beţivi, nici ocărâtorii, nici răpitorii vor moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu (...)”. (ANDJBh., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. 10A, fila 207). n-au 
lipsit nici acum pedepsele dure, într-o circulară dată de episcopul Gherasim Raţ la 12 / 
24 martie 1842 răpitorii „de bunuri streine şi ucigători de omeni, aprinzători şi de alte 
reale făcători” urmând ca în „24 de ceasuri” să fie „lipsiţi de viaţă necăutându-să cini şi 
cei”. (ANDJBh., Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. nr. 1, p. 622).
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ANEXE

Anexa 1 

Din aice închiiată prefacere rumânească destul binecucernicia ta vei cunoaşte 
şi înţelege porunca preînălţatului împărat din slăvit(ul) a crăi(rii) ungureşti sfat 
supt datumul zilei 20, după nov. calindarium, lunii lui martie (a) anului curgător 
trimis iară de la mine în mai jos pusă zi primit, care peste toată Eparhie aceasta (a) 
Aradului din datorinţă au curentălui înainte aşea (hotărâre a fost) luoată.

Preasfinţite Domn Episcop!
Fiind că din criminal proţeasă care îngroşala greşi cu adevărat marea au curs 

întămplarea aceia s-au descoperit că unul din preoţi(i) care locul zăbavii unuia 
fugător, care fugător împotriva statului de obşte şi bunăstării ţării au fost greşit, pe 
acela din aceasta numai pricină nu l-au descoperit cumus aceia să descoperi cinului 
preoţesc împotrivitor ar fi crezut (...).

A sa Cesaro Crăiască Mărire despre lucrul acela greu şi cu adevărat tare aspru a 
porunci bine au voit ca nu numai tot insul care în ceva deregătorie şi slujbă publică 
rânduit iaste fără tot insul supuşilor noştri sau orăşenilor măcar în ce caricter [au] 
pus, pe acela ce osindeşte greşeşte dacă acelueş locul zăbăvii ar şti a(-)l descoperi 
şi afară dator să fie tot însului eparhialnic să să preporuncească ca pe supuşuş cler 
pe aceia să înveţi şi să îndrepteze fieşte care preot pe statului de obşte greşitor faţa 
aceeş locul zăbăvii a descoperi; iară nice tăinuirea a acoperi, dator să fie, fiindcă din 
pricine unele ca acestea staturi de obşte şi multelor părţi fericire(a) răneşte. Care 
prea înaltă rezoluţie preasfinţii tale să dă acela capăt de ştire să dă, ca aceia, după 
modru şi rănduială sa să să vestească (la) toţi supuşi(i) preoţi despre aceia (şi) să 
să înştiinţeză; iară despre publicaţie sau vestire când şi în ce chip aceia s-au făcut 
relaţie după prescris modru încoace să să trimită. Dat din slăvită a crăirii ungureşti 
sfat, în Buda, 20 zile, martie 1787. Gata spre slujbă comis Kriştofor Niţki m.p., Ioan 
Mihalcovici m.p.

Pentru aceasta binecucerniciei tale aspru să porunceşte ca porunca aceasta înaltă 
împărătească pă la încredinţaţi(i) aceşti(a) (ai) binecucernicii tale fără zăbavă să 
curentălueşti, iară mie grabnică înapoi scrierea să dai unu, adecă şi cu ce rânduială 
ai săvârşit, ca aşa şi eu pre înalt slăvitul a crăirii ungureşti sfatului neîndelungănd 
poftesc a me(a) relaţie să pot a trimite. 

Care preporuncindu-te acoperemăntul lui Dumnezeu rămâi, martie, 20 zile, 1787.
(Pavel Avacumovici, episcop)
(A.N.D.J.Bh, Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. 1, p. 32-33).
***

Anexa 2

Cu mare scârbire şi durere(a) inimi mele aceia am auzit veste(a) care în urechile 
mele (a ajuns) despre norod(ul) rumânesc din (părţile) Boroş-Ineului, mai ales, şi a 
Pâncoti(i) erarşuri şăzători au vestit, cumcă, neavând nice ominie, nici (a) conoştinţii 
sufletului, ba încă nice (a) sfintei care o mărturisesc legii samă, furtuşag lotruşi în 
turmă adunată (se) face şi săvârşaşte şi cum că, înfloritoare toamnă şi următoare 
vară, mulţi oameni cu aces(t) făcătoriu de fărădelege grozavă nu numai a me(a) 
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ce fieşte căruia omului de cinste minte (...) să tăngueşte (şi) spaima cuprinde (pe) 
fieşte care bun creştin şi credincios împăratului său supus (şi) blăstămă pe unii 
ca aceia făcători fără de lege. Dară nici poate aceia a cuprinde şi agiunge minte(a) 
omului cum lotru(l) pe grozavă fapte poate a să îndemna, fiind că cu aceia faptă 
curată nu fericit pe cum i să pare, ce foarte nefericit pe sine să face. Cu bună samă 
nimică mai poftit a fi să vede, numai ca tot însul mai nainte deaceia depetreava 
(?!) şi viaţa lotrească întru sine ar îngădui şi cugeta socotind oare de acolo hasna 
aceia care o(-)ngădueşte a (o) dobândi, au de vre el aur şi argint a strânge?. Dară 
să punem cumică (?) acelaş lotru întreg răcaş de aur şi argint şi altul binele de la 
nevinovaţi cu de-a sile apucatelor a pute(a) într-un loc strânge, care pentru aceia 
fericită a să zice poate oare acelueş fericire de toate laturi întreg a fi toate; fiind că 
pe el neîncetând cunoştinţa sufletului îl [g(h)impă] unde pe Dumnezeu nice zioa ce 
de Apoi şeţişală (?!) răbdători şi milostivi a fi fără numai locul muncii de veci şieş 
gătesc, vede unde din soţie oamenilor de cinste ca un afurisit şi blăstămat afară de 
chilin a trăi şi în ascunse locuri, în păduri odihnă şi fericire sa trăbue ai căuta, însă 
aceia necăeri nu o află cu tremur ca acela de suflare văzduhului, spăimăntată zisă 
de puţin lovitura frunzelor (...), iară noaptea din ascuns rătăci(nd) iară (fără) loc ca 
nişte fiară sălbatice iase, şi cei mai pe urmă mişeli vieţii sale capătă îl cuprinde; că 
cine rău mâna dreptăţii au putut încungiura cândva în grozave şi împuţite temniţe 
să întind şi aice lanţuri, fer, morminte, bătăile grozave, lucruri grele încă şi perderea 
capului, cu un cuvânt aşa faptelor sale răspletire aşteaptă: iată fericirea lotrolui!. 
Dară lasă(-)şi multe fără de număr, ca acestă trădalnică şi patimă (a) lotrului peste 
care trebue să treacă, lasă ploile, frig şi zăpada grea căruia supus iaste; aceia trebue 
încă socotit cumcă iubit soţul vieţii sale şi pre iubiţii lotrului ca aceluia prunci(i) 
lor mor de foame, să vaetă şi plăng, câmpul şi holdele nelucrate stând; viile lor 
nelucrate roada sa nu dau afară şi grădinile care bărbatul mai nainte s-au grijit şi 
prin lucrare(a) m(â)inilor lui s-au împodobit şi înfrumusăţat stau stărpe. Alean 
bun şi credincios colon de acest fel de lucru nimica n-are ce să să teamă, (căci) nu 
încunjură acela faţa şi vedere(a) oamenilor, nu foametea cu muerea şi pruncii săi 
răbdă, dacă numai a lucra şi modru(l) (de) a trăi vrednici de judecata atotputernicului 
Dumnezeu, înaltul morţii a să temea. Poate însă nu numai împotriva binelui său 
şi împotriva celor de acasă ai săi fericirea lotru greşeşte numai, (ci) şi împotriva 
înălţatului său împărat, căruia porunci călcând, foarte pentru neam urâtă înălţatului 
său împărat dragostea cu care cătră neamul rumâneasc acuma iaste (şi) să arată 
nemulţămitor. Deci, aceia din fapta (...) ca acele creştinilor urmează ca a sa Cesaro 
Căiască Mărire batăr şi fără de vreme (...) să fie gre(a) urgie şi pedeapsă pe unii ca 
aceia greşitori oameni a slobozi şi viaţa lor dintre toate lucrurile mai scump a o 
luoa sau ca lebărtate şi preleguiriu neamului românesc milostiveşte îngăduim şi dat 
pentru mare(a) neamului greşală sau să să înfrăngă, sau de tot să să oprească, din 
care pricină şi întămplare neîncungiurănd aceia a urma ca rămaşii pruncii săi carii 
în mormânt vor odicni, vor blăstăma pre ei că prin furtuşaguri şi lătruşaguri pe ei 
şi pe seminţie sa libertetu şi prevelegumuri le-au scos (şi) izgonit. De vreme dară ce 
lotru pe oameni(i) nevinovaţ şi împotriva sa (cu) nimica greşiţi, de tot binele şi iosag 
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le goleşte şi sărăceşte sau încă şi viaţa au luao să învoiesc ei dară că foarte greu şi 
mare păcat iaste acela şi împotriva apropelui său, şi împotriva lui Dumnezeu, fiind 
că acelaş atotputernic Dumnezeu în Sfn(â)ta sa Evanghelie iubire(a) aproapelui 
tuturor au lăsat, zicând iubeşte pe aproapele tău ca însuţi pre tine; aşa ziecea (şi) 
porunci luminat(e) porunceşte zicând nimica nu pohti cele ce sunt de ale aproapelui 
tău; cum dară tot mila lui Dumnezeu şi fericirea de veci si(e)şi făgădui poate, care 
mai mare păcat şi legelor Dumnezeeşti curmătoare este, cum şi în ce chip în Sf(ân)
ta aceia rugăciune Tatăl Nostru carele eşti în ceriuri, pre Dumnezeu Tatăl a zicea 
cheamă şi cum poate şi îndrăzneşte fiind că singur el călcător de lege şi afurisit fiu 
să arată şi să face, cum cu dreaptă cunoştinţa sufletului lui aceia poate şi ne iartă 
greşalele noastre pecum şi noi ertăm greşiţilor noştri fiind că el însuş apropelui 
său binele nu-l face că încă şi viaţa o iao de osibi stricători, ca să nu să rădăcineze 
numai de loc cum să poate mai bine să să înece în munca de veci. Iară aceia ce sunt 
buni şi credincioşi întru aceeş bunătate (în) credinţă şi pacea să poată a rămănea, 
iară ceia ce sunt în greşalele la tainica viaţa şi acultarea să să întoarcă foarte de 
folos am judecat, aceasta sfătuincioasă la bine cucernicia ta a scrie carte spre acela 
capăt: ca aceia pe la preoţi(i) bine cucernicii tale încedinţaţ(i) cum mai de grabă să 
corăntălueşti şi această sfătuiţă a noastră destul adunarea norodului în beserecă pe 
înţălegere să proticească învăţăndu-i pe ei cum că tot însul lotrasca viaţa petrecătoare 
cu aceeş necurmată viaţa sa o arată a nu fi un pravoslavnic creştin, ce mai rău decât 
pogani (păgânii), încă pogani poruncile leagi(i) sale ţine şi păzeşte şi nimica fară 
de aceia a face nu îndrăzneşte. Deci trebuirere să(-)i lovească ruşine(a) pe norodul 
rumânesc, că pogani învăţătura legii sale mai vârtos şi mai cu luoare aminte o păzăsc 
decât creştini(i) care sunt lotri şi furi. Nu foloseşte aicea nimică lotrului şi macăr 
(ori)căruia făcătoriu de rău umblarea şi întrarea în besereca dumnezească, nu (îi e) 
de folos că să roagă lui Dumnezeu şi Maicii Precistea, mai pe urmă nu foloseşte cu 
precurat şi de viaţă făcătoriului Hs. taine a să înbrăţosa, şi împreuna şi în soţie, nice 
cu posturi a curăţi păcatele sale; că aceste toate nu spre hasna sau viaţa de veci, ce 
spre judecată şi osindă de veci face; drept aceia tot însul crăştin viaţa crăştinească a 
petrece încă şi gândurile din inima sa de vreme a le ţipa afară şi pe sine cu sârguinţa 
mare a păzi să să nevoiască, ca cum va prin oameni răi şi lotri pe drumuri de fară de 
lege şi răotate, aşa pe necredinţa care să cuvine celor mai mari şi lui Dumnezeu a o 
da să să întoarcă, numai pe cei făcători de rău şi lotri carii vor şti făcători de rău şi 
fără de lege, D-lor solga birae sau la varmegie magistratului să-i dea afară, ca întru 
acesta chip spre a sa şi tot neamului rumânesc bune stare şi fericire a fi să să arate, 
iară de la înălţatul împărat şi craiul nostru milă şi de la Dumnezeu poftită fericirea 
şi iertare greşalelor a dobândi tot însul creştin să să împodobească. 

Care cu tuturor din inima poftesc şi trimiţănd blagoslovenie Arhipăstorească 
rămâi.

Martie, în 30, 1787.
(Pavel Avacumovici, episcop)
(ANDJBh., Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. 1, p. 33-36).
***
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Anexa 3

Pentru lotrişag şi ucidere învăţătură
A sa Cesaro Crăiască Mărire şi Apostolicească mărirea furtuşag(urilor), 

lotruşag(urilor) şi ucideri(lor) care în părţile împărăţii sale ungureşti, prin grecesc 
neunitei legi norodului rumânesc, nu numai în anul trecut ce şi în cei mai de (î)
nainte ani s(-)au făcut şi săvârşit au îndemnat (şi) milostiveşte a porunci(t), ca 
pretutindenea, unde grecesc(ul) neunitei legi norod rumânesc să află, învăţătură şi 
propovedanie să li să facă şi afară să deie, în împlinirea dară milostivului împărăţiei 
sale acestuia gând şi porunci Excelenţia sa domnul Arhiepiscop şi Mitropolit(ul) 
nostru (al) Carloviţului, pre cum preoţilor aşe şi norodului datoriile întru care toată 
fericirea şi starea cea bună de obşte a fi luminat să vede au adumbrat şi mie pentru 
ca în toată Eparhie mea vestinduo norodului şi preoţilor diregătorii meale supuşilor, 
ştiut(ă) să o fac, am pre(a) poruncit.

Pentru aceae, bine cucernicii tale, această propovedanie spre acela capăt (o) 
trimit, ca pe la toate greceşti neunitei legii biseareci să o curentălueşti, poruncind 
eu aspru tuturor preoţilor, ca ei aceastaş propovedanie luondu(-)o şi după ea tot 
însul şi fieşte care actualnic preot parie şi copie adese ori în anul şi mai ales în 
toate zilele duminecilor, sărbătorilor sau praznicilor cu glas mare norodului să o 
procitească neîncetat, pe norodul păstoriei sale pe aceia învăţând şi îndemnănd, ca 
el întru faptele cele bune plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor să petreacă şi sânguri ei 
preoţi(i), cu pilda bună, înaintea norodului să meargă, prin care prea poruncindu(-)
le. Acopermăntul lui Dumnezeu şi acelueş de Dumnezeu Născătoarei rămăn bine 
cucernicii tale bun voitor

În Arad 10 zile ianuarie 1788, Pavel Avacumovici episcop.
(ANDJBh., Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. 1, p. 59-60).
***

Anexa 4

Din următore(a) pre(a) înaltă rezoluţie prin slăvita varmeg(h)ie acesta (a) Aradului 
mie însoţiată, iară la aceasta din sfatul tăbli(i) împărăteşti al ţinutului judecătoare 
trimisă mai mult poate a să vedea ce pedeapsă lor rând îngreşitor s-au rânduită şi 
cu câtă asprime greşalelor facere a să înfrăţie şi împedeca să cutează. Aceasta dară 
sânt săvârşiri despre nişte greşale puse:

Dacă cineva dobitocului altuia din turma sau din locul păşuni(i) pe furiş îl mână 
fie acela mai de mare preţ decât 25 de zloţi, fie mai mic, acela ca un criminalnic (va 
fi considerat), adecă celor mai mari şi de căpetenie greşialelor lotru şi tălhar trăbue 
să să aibă. Deci, care numai un m(i)eluţ sau purcelaş din păşune sau din turmă cu 
furiş au mânat, pe acela nice odineaoră mai mică pedeapsă nu(-)l va agiunge, decât 
5 ani (de) temniţă. Iară dacă cătră greşala aceasta răotate încă careva va prisosi 
atunce pentru ascuţimea zisii pedeapsii în putere(a) judecătoriului va sta, alta careva 
rău au adăoga prin care pedeapsă mai gre(a) să o facă, adecă pedeapsa mai gre(a) 
şi mai mare să să facă, adecă pedeapsa a o sui pe 8 ani în temniţe, lucruri g(re)le 
şi amărâte (din) cele de obşte orânduite şi mai pe urmă bătae(a) (s)corbacelor şi 
vergilor lovituri vor căpăta.
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Dacă sătesc sau altora mai mult osibite gazdelor păstori din dobitoace grijii sale 
încredinţate vor fura, ca nişte tălhari înstăpăni, greşitor trebue să să socotească, deci 
judecătorului socotinţii să încredinţază, ca pedeapsa şi aşa acum orănduită faptei 
aceştie cuvioasă păzind rândul pomenitelor asprimilor după măsura greşalii s-au dat.

Tălharii nopţii, a lebeniţelor, raţelor şi altora mărunţuşurilor, deacă furtuşigul 
ca acela nu în vreme nopţii să săvârşaşte, cu neşcâteva bâte să vor pedepsi. Iară de 
vreme furtuşagul nopţii totde(a)una criminealnică [este] ca nişte criminalnici adecă 
celor mai mari şi de căpetenie greşalelor vinovaţ(i) să să ţie şi să aibă.

Aceasta dară săvârşire bine cucernicia ta pe la supt orânduiţ(ii) parohi vei 
curantălui, ca ei acelaş norodului în prescris modru să vestească, ca acelaşi (fel) de 
greşale unele ca acestea şi pedeapsi ferindu-se, pace(a) şi linişte(a) ce(a) de obşte 
întreagă a o ţinea să să nevoiască. Lăngă care, preporuncindu-te, Acoperemăntul 
lui Dumnezeu sunt bine cucernicii tale binelor voitor

Dată în Arad 30 zile iulie 1788, Pavel Avacumovici episcop.
(ANDJBh., Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. 1, p. 78-79)
***

Anexa 5

Înaltul sfat al Ţării Ungureşti (a) înţeles că în varmeghia Aradului sau înmulţit 
lotri(i), că zio(a) încă jefuiesc marha din câmpuri şi din po(i)eţi, pentru cari au 
şi înştiinţat domnului mitropolitului ca el să înştiinţeze pre episcopi(i) săi, iară 
episcopi(i) pe noi, iar dela noi din porunca (a)ce(s)tora la toţi vi se porunceşte ca să 
aveţi pe norodul vostru în biserică a învăţa ca să să ferească de lotrişaguri şi tâlhării 
ca nu cumva făcând rău să (cadă) în judecata ţări(i) (şi) să-şi piarză viaţa, încă şi 
sufletul. Şi preotul să se ferească (şi) să nu se amestece cum (...) nice să de(a) pildere 
făcătorilor de rău, au să se facă lotru, că (l)i se va lua darul (...) unor oamini ca aceia. 
(şi) în dată tistului varmeghii să înştiinţeză ca să(-)i prinză. De această poruncă să 
vă ţineţi (şi) în biserică la oameni să spuneţi ca să scape toţi de urg(i)e. 

Dat în Arad, 9 august 1792, iară la mine au vinit în decemvrie 14 zile.
(ANDJBh., Fond Colecţia registrelor de stare civilă, Parohia Ortodoxă Calea Mare, 

dos, nr. 215 a, f. 7 v.)
***

Anexa 6

Pentru lotrii care ies în cale
Pavel cu mila lui Dumnezeu pravoslavnic episcop Aradului, Ienopoliei, Orăzii 

Mari, Hălmagiului şi părţilor cătră aceste trăcătoarelor
Binecucernicului protoprezviter [Terbutenului] şi de obşte tuturor cucernicilor 

din acelaş(i) protoprezviterat preoţi, pace, milă şi dar de la Domnul Dumnezeul 
nostru I(su)s. Hr(istos).

De vreme ce a sa preasfinţită Cesaro Crăiască şi Apostolicească Mărire prin 
milostivul a Înaltului Ţiitoriului de Loc (a) Sfatului a Său Crăesc unguresc [p.160] 
supt dat(ul) 4 zile (a) lunii fevr(uarie) an acest, nr. 2888, cătră mine slobozit intimat 
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atot milostiveşte a porunci bine au voit, cum că cu prilejul judecăţii (...) adecă (...) 
întru adese întămplări a lotrişagurilor, jefuirilor, a ieşirilor în cale, şi cu sila răpirilor, 
toate [formataguri], care întru alt chip întru aceia obicinuită, adecă ordinalnică păşiri 
pricină să caute, de lipsă să nu fie; aşa dară a unei ca acee(a) supt judecată statornică 
supusii şi căzutei feţii stare aşăzare, adecă drigătorie sau neasămănare nici de o luoare 
de samă să nu fie vrednică; dară noaptea să întâmplă ca şi [preoţii] întru fărădeleje, 
tălhării, jefuiri, a (i)eşiri(i) în cale şi cu sila răpiri să cază; deci unii ca aceia preoţi 
cari întru fărădeleje tălhării, jefuiri, a (i)eşiri(i) în cale şi cu sila răpiri să vor afla ca 
nişte nevreadnici acum, pentru atunci de darul preoţii a fi lipsiţi şi degradeluiţi să-i 
anumiţ(i). Pentru aceia binecucernicii tale şi tuturor în protoprezviteratul Butinului 
aflătorilor preoţi [arhipăstoriceşte] prin aceasta vă sfătuiesc şi vestescu(-)vă ca de 
unile ca aceste sus pomenite fărădeleji, a tălhărşagului, jefuiri(i), a ieşiri(i) în cale 
şi cu sila răpiri nu numai foarte să vă păziţi, (ci) şi unele ca acele fărădeleji în tot 
chipul să defăimaţ(i), ci şi ca nişte părinţi sufleteşti a încredinţatelor voao suflete 
pildă bună dănd de sus numite(le) sufletului şi trupului vătămătoare şi osănditoare 
fărădelegi ca să să depărteze şi să să păzască să învăţaţi şi mai (...) spre o [faptă] ca 
aceia zminteală şi pildă rea şi de răzvrătire să nu daţ(i), că oricine dintre preoţ(i) 
întru sus pomenitele fărădeleji a tălhărşagului, jefuiri(i), (i)eşiri(i) în cale şi cu sila 
răpiri să va afla îndată de atunci să fie de darul preoţii lipsiţi şi ca un nevrădnic 
de acelaş(i) dar degradualuat. Acum încă pentru atuncea îl vestesc şi îl anumesc, 
că îndraptă cum că va prinde întru o faptă ca aceia fărădelege aşa neras cu barba 
îl va spânzura.

Datu-s-au în reşedenţia mea episcopească, în Arad în 15 zile lunii fevr 1800, 
Pavel Avacumovici episcop.

(ANDJBh., Fond Parohia Ortodoxă Buteni, dos. 1, p. 159-161)


